
 
 
 
 
 
 
 

 االّولربیع 

 

 هللا وبركاته،  ورحمةالسالم علیکم 

 بسم هللا الرحمن الرحیم.. أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستورشیخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

طرف دنیا رفتیم و با خیال راحت آن يکی کرديم، به  زيارت( يخوانا)مان برادر های ما 

 حرمتبرای  اين همه(. است بازنگشتهاز سفر به مالزی، اندونزی و سريالنکا  افندیشیخ . )برگشتیم

 .، همزمان بوداالّولربیعما با اين ماه زيبا،  زيارتآخرين است.  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پیامبر 

 

را نگه  اوحرمت هر کس که . کرده است خلق مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر بخاطر  کل جهان راهللا 

نه هللا، نه . است مشکل خودش، اين اين کار را نکند، و هر کس که پیدا می کند، احترام می دارد

هر با تمام قدرت خود، شیطان خود را به عنوان حقیقت در . دنبه او نیاز ندار مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر 

حضرت پیامبر عشق به بیايد.  ناظردروغ به ، در حالی که او تالش می کند که حقیقت جا حاضر می کند

 برای ما فرض است. فرض است حرمتش را نگه داريم.  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)

 

صدای آنها بلند . را گیج کرده اند انسان هاآنها بسیاری از . است شرکاين  که آنها می گويند

، اما آنها چیزهايی را به نیستندآنها زياد تعداد . شکر به هللا، حقیقتاست، اما آنها در اقلیت هستند، در 

السواد "می گويد،  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر  .عادی فريب می خورند انسان هاگونه ای انجام می دهند که 

. می کنند پیرویرا  اوهستند، کسانی که سنت  و جماعتسنت  انسان ها اهلاکثريت م،" يعنی ظاالع

ما : "آنها می گويند. ، به هر طريقی تالش می کنندادب ندارندپیروی نمی کنند،  را کسانی که او چونکه

 انسان هایکار می کنند،  یکه آنها چه می گويند يا چ مهم نیست ".هستیمراست  در راه ما. اکثريت هستیم

[ واقعا  ]؛ آنها کسانی هستند که هللا تسلیم شده اندهستند، کسانی هستند که به انسان های تواضع عدالت، 

 .را دوست دارند مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر 

 

شکر . در اين ماه شادتر باشیم الزم است. الزم است حرمت او را نگه داريمدر طول اين ماه ما 

بهار . بهار استاالّول، يعنی ربیع: زيبا است شنام نیز است که یاين ماه. خوشحال هستیم به هللا،

روز و زمان خلق کرده  زيباترينرا در  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر هللا عز و جل . زيباترين فصل است

شما از اين  هللا به، در عوض او را نگه داريد حرمتاگر . زيبايی ترين چیزها را اعطا کرداست. به او 

 .فراوانی روحانی می دهد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ضررما را از هللا . کند عطاهدايت را به اسالم و مسلمانان  هللا. کند مبارکرا  االّولربیعماه  هللا

 گذرندنمی و احترام  حرمتش را نگه نمی دارنددوست ندارند، را  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر  کسانی که

 .عشق ما دائمی باشد[ و]از آن شخص محافظت کند  هللاممکن است باشد،  که هر کس. دکن محافظ

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شیخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ االّولربیع ۵      


